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AVIZ 
 

asupra propunerii legislative privind  
stimularea construcţiei de locuinţe 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind stimularea construcţiei 
de locuinţe, trimisă cu adresa nr. Pl.x- 285 din 12 aprilie 2006 şi înregistrată sub 
nr. 31/466 din 12.04.2006. 
  Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 6 aprilie 2006. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 3 mai 2006. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus aprobării,  
expunerea de motive la proiectul de lege, avizul favorabil al Consilului 
Legislativ cu nr. 1597/9.11.2005 precum şi Punctul de vedere al Guvernului cu nr. 
165 din 13.01.2006 care precizează că nu susţine adoptarea acestei propuneri 
legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că obiectul de 
reglementare al propunerii legislative îl constituie stimularea construcţiei de 
locuinţe, în sensul acordării unor facilităţi din partea statului, anumitor categorii de 
persoane, prin restituirea taxei de valoarea adăugată, aferentă construcţiei sau 
achiziţionării unui spaţiu cu destinaţie de locuinţă. 

Pe parcursul dezbaterilor a fost subliniat faptul că propunerea 
legislativă este contrară atât prevederilor Directivei a VI-a a CEE cu care legislaţia 
privind taxa pe valoarea adăugată trebuie armonizată în vederea integrării ţării 
noastre în Uniunea Europeană, cât şi prevederilor Legii nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările ulterioare. 

Faţă de cele constatate, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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